
 

 
 
 

 

 

OSLO KAJAKKRACE 
LØRDAG 2 SEPTEMBER 2017 kl.1100. 

  

 3 runder rundt 
Killingen (12km)

Info og påmelding 
på: 

www.okk.org

Påmeldingsfrist 
31.august. 

 

http://www.okk.org/
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Oslo Kajakklubb inviterer mosjonister, turpadlere, konkurransepadlere og barne- 
og ungdomspadlere fra 10 år til Oslo Kajakkrace 2017. Meld dere på og bli med 
på Oslofjordens største kajakkfest! 
 
Alle padlere er velkommen til en dag med padling i hyggelige omgivelser.  
Særlig de som sjelden eller aldri deltar i kajakkrace er velkommen.  
La Oslo kajakkrace være et årlig mål for treningen gjennom sesongen! 
 
Løypa er lagt som en rundbane i trygt farvann. Distansen er kort nok til at 
mosjonister og turpadlere som ikke har erfaring med kajakkrace kan gjennomføre 
med letthet.  
 
Padlere og tilskuere ønskes velkommen til en hyggelig dag på brygga! 
 
Program 

● Orientering før start. kl. 10:30 
● Start barnerace. (til og med piker/gutter 14 år) kl. 11:00 
● Start alle andre kl. 11:00 
● Premieutdeling etter at siste deltager er i mål. 

 
Klasseinndeling. 

● Fritt valg av båt. Alle kajakktyper stiller i samme klasse. Velg så rask båt 
som du behersker.  

● Aldersinndelte klasser: G/P12, G/P14, ungdom (15-16), junior (17-18), 
senior (19-34), master(fra 35). 

 
Klasse Distanse Starttid Antall 

runder 
K1 gutter og piker til og med 14 år 4,5 km  kl. 11.00 3 korte 
K1 / K2 tur/racer  12 km Kl. 11.00 3  
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Løypebeskrivelse. 
Start ved skøytehavna utenfor Oslo kajakklubb.  
Løypa går ut Bestumkilen, rundt nordenden av Killingen, deretter runding av 
staken syd for Killingen. Tilbake mellom Kaffeskjær og Bygdøy, inn Bestumkilen. 
Det er ikke tillat å padle mellom Killingen og Kaffeskjær.Runding av bøye innerst i 
Bestumkilen. Derfra tilbake til Oslo kajakklubb med en sving innom brygga til 
kajakklubben. 
Mål utenfor Oslo kajakklubb.  
Hvis det blir mye bølger blir banen flyttet til skjermet farvann i Bestumkilen. 
 
Piker og gutter padler rundbane inne i Bestumkilen. 
 
I Bestumkilen skal alle deltagere padle inne i padlebanen mellom Bygdøy og 
grønne sjømerker, av hensyn til øvrig båttrafikk. Båtleden skal kun krysses ved 
utlagte rundingsbøyer. Padling i båtleden kan medføre diskvalifikasjon. 
 
Sikkerhet.  
Alle skal ha på flytevest. 
 
 
Påmelding.  
Påmeldingsfrist 31 august 
Startkontingent kr 200,-. 
Gratis for OKK medlemmer og de under 18 år. 
Påmelding: http://www.okk.org/arrangement/oslo-kajakkrace-registrering/
 

 
Etteranmelding er mulig på løpsdagen fra 09.30 – 10.00. Da koster det 300 kr.
 
Vi ber om forhåndspåmelding innen påmeldingsfristen av hensyn til 
planlegging og logistikk. 
 
Kontaktperson: Rafael Escobar Løvdahl. rafaelel@met.no / 97625263. 
 
Veibeskrivelse:  
Ta av fra E 18 til Vækerø mellom Lysaker og Skøyen. Kjør langs E 18 mot Oslo 
forbi Maxbo byggevarehus. Oslo Kajakklubb ligger på høyre hånd ved 
Bestumkilen. 
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